
Tisztelt Szerkesztőség! 

Külön összegyűjtöttem az Önök cikkében szereplő tárgyi tévedéseket, amelyeket kérem 

megjelentetni újságjukban.  

Harmincnégy versenyszám helyett harminchárom volt. Vers, próza, ének, zene, jelenet 

és tánc helyett a meghívóban hat kategóriát jelöltünk, mivel a jelenetre nem volt jelentkező, 

ezek a következők voltak: vers, próza, ének, komolyzene, könnyűzene és tánc kategória. 

A zsűritagok nevét legyenek szívesek korrigálni és Leonard Cohen nevét is. Az én 

nevem pedig dr. Egerszegi Magdolna. 

Cikkükben „A győztesek egy-egy könyvet tartalmazó ajándékcsomagot kaptak” mondat 

helyett a következő javítást kérem: az alábbi ajándékcsomagot kapták: Gulyás Bogi 

művésznő nagyalakú alkotása, amely egy nagyalakú, műfajoknak megfelelő kép, ezen 

kívül: könyv, uszodabérlet, teniszpályára szóló ingyenes órák, Fusion élményközpont 

ajándékutalvány, színházjegy, különleges belga bonbon és ajándékkupon, amely 

felhasználható a Bonbonárium bonbonkészítő workshopjain. Egyelőre önökre bízom 

ennek eszmei és piaci értékének megítélését. 

Különdíjat nyert: Vadas Hanga - kétszemélyes vacsorautalványt, nem „egy budaörsi 

pizzériába”, hanem az Aromi étterembe szponzori felajánlásra.  

Ligabue Sergio szintén különdíjas, írják Önök: 9000 forint értékű utalványt kapott, 

amely a valóságban 90.000 (tehát kilencvenezer forint) értékű, a Kossuth Lajos utcai 

egészségügyi központtól. A felkiáltójel érthetetlen, bizonyára nem tudják, hogy időnként az 

embereknek szükségük lehet teljes kivizsgálásra, akkor is, ha nem betegek.  

A zsűri különdíját, amit a TEEKE vállalt magára (5000 forint + egy doboz különleges 

bonbon) Vadas Soma kapta. 

S végül különdíjat - szponzori felajánlásra - kapott Godard Caroline, aki prágai szállodai 

elhelyezést nyert reggelivel két éjszakára, minden egyéb költség a nyertest terheli. Tárgyi 

tévedés, hogy ez a díj a legértékesebb, mivel két éjszakára két fő részére kb. 50.000 forint 

körül van egy jobb szállodában. (ld. trivago.hu), tehát nem ez volt a legértékesebb díj, 

ahogyan önök állítják.  

Hiányos a felsorolás, ugyanis mind a 33 fellépő elismerésül kapott könyvet és névre 

szóló gyönyörű emléklapot.  

Ha már fel kell sorolni, amit nem tartok természetesnek, a zsűri is kapott ajándékot, 

többek között minden tiszteletem jeléül személyre szabott Gulyás Bogi művet. (Gerendás úr 

is). 

Köszönöm a lehetőséget, hogy a szokásos egyoldalú és rosszindulatú cikkre 

válaszolhatok. Az okát ugyan nem értem, mivel a műsort lejáratni akaró - általam is nagyra 

becsült zsűritag éjszakáját ugyan nem ismerem, de a helyszínen nekem is és mindenkinek 

gratulált. Neki joga lett volna megakadályozni, ha igazságtalannak érezte a döntést. Valóban 

elmondta ott a helyszínen, hogy milyen igazságtalan a díjak nagyság rendje - amelyeket 

NEM az egyesület, hanem a szponzorok ajándékoztak, mondván az kapja, akinek a zsűri 

odaítéli, ami így is történt. 

A cikk írója és Gerendás úr ezzel néhány dolgot biztosan elért. Az egyik, hogy a 

szponzorokat elijeszti, a másik, hogy lejáratja azt az egyesületet és elnökét, akivel 

személyesen nem volt bátorsága közölni, hogy a döntés igazságtalan volt, és ahol másodszor 

vett részt a zsűriben. Egyébként ugyanazon megható szavakat rebegte el mindkét 

alkalommal, ha nem is szó szerint: "nemhogy megtiszteltetés, de még inkább fizetnék érte, 



hogy itt lehetek". Lejáratja a zsűri elnökét, aki nem csak köztiszteletben áll, hanem 

nagytudású és főként korrekt ember. 

Végül belerúg egy olyan fiatalba, akit 2 éve csak egy-egy vers erejéig ismer, valószínű 

nem gondolta végig Gerendás úr, hogy mit tesz valakivel, akinek semmi köze a döntéshez. 

Azt hiszem, hogy az erőfölény ilyen jellegű érvényesítése a "kisebbel" sokat elárul, arról 

nem is beszélve, hogy a kislány a 2016-os és a 2017-es rendezvényen sem nyert díjat. 

Tárgyi tévedésekbe is beleesett Gerendás úr, ugyanis a rendezvény a TEEKE 

rendezvénye volt, az önkormányzatot kár volt belekavarni, a helyet kaptuk, és ahogyan 

Gerendás urat, a 2 ragyogó műsorvezetőt is mi kértük fel, akik mindketten térítésmentesen 

segítettek. 

Tekintve, hogy nem óhajtom tovább folytatni a témát: biztosíthatom Önt és a cikkírót: az 

egyesületnek joga van 6 tagú zsűribe egy személyt delegálni. Az lehet, hogy a személy a 

cikkírónak és Gerendás úrnak nem tetszik. Az is lehet, hogy túl népszerű a Ki mit tud, 

amelyet személy szerint én találtam ki, és többekben I - faktort működtet (irigység), 

szerencsére úgy tűnik azért a budaörsiek többsége szereti ezt a műfajt, nem tudok arról sem, 

hogy az itt szereplők, és akik hallottak a programról az egyesülettel kapcsolatban problémát 

jeleztek volna. 

A fentiektől függetlenül: 

Nyitott kapukat döngetnek, de nem azért, mert személyes konfliktusuk van, hanem azért, 

mert jövőre majdnem teljesen új zsűriben gondolkodunk, a Zsűri elnöke, ha ezek után 

vállalja, marad. 

Annyit megjegyzek, hogy egy normális helyzetben ezt a problémát "párbeszéd" 

formájában intézik el, csak ha ez nem sikerül, akkor fordulnak a sajtóhoz. 

Közlöm továbbá, mivel a tisztelt sajtón keresztül értesültem arról, hogy ilyen probléma 

merült fel-, érdekes módon addig, amíg az Önök újságja volt a főtámogatónk, nem okozott 

problémát az egyesület delegáltja - a kis egyesületünk viszont még a látszatát is elkerüli az 

ilyesminek. A különdíj tárgyát képező "prágai utat" - amely tartalmaz 2 éjszakai szállodai 

szobát és reggelit és minden egyéb a győztest terheli, letétbe helyezem, és a zsűri újabb 

döntéséig senki nem fér hozzá. 

Gerendás úrtól csak annyit kérek, hogy aludjon jól, s ha netán hívő ember, imádkozzon, 

hogy Caroline ne sérüljön, ne is tudjon arról, hogy nyilvánosan megbélyegzi egy olyan 

ember, akit ő tisztel.  

A cikk írójától illetve főszerkesztő úrtól csak két dolgot szeretnék kérni, hogy mielőtt 

lead egy ilyen írást, amely mindenkinek árt, a riportalanynak is, minimum hallgassa meg a 

"vádlottakat." A másik, hogy szó szerint közöljék jelen válaszomat, és utána más hírértéket 

máshol keressenek. 

Szerintem a sajtószabadság, illetve a sajtótörvény egy bizonyos szintig összefér a 

korrektséggel is, ez persze csak szerény véleményem, én is látom, mi történik általában a  

sajtóban, a „meglepi” kettős: pont egy ilyen újságban kell megtapasztalnom, egy sikeres 

rendezvény után, hogy mit tud tenni egy újságcikk.  

Végül szeretném megkérdezni az tud önöknek válaszolni, aki véletlenül megnézi az 

online újságot, mint én most, vagy kérnek állásfoglalást például esetünkben a zsűri 

elnökétől, mert tőlem nem kértek. 

 

Üdvözlettel: Dr. Egerszegi Magdolna 


